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u Endüksiyon halkası sisteminin izlenmesi

u Hızlı alan şiddeti kontrolü

u "T" ayarı bulunmayan işitme cihazı kullanıcıları için
boyun bağı dahil edilmiştir.

u Kulaklık dahildir

u İki adet AAA tekrar şarj edilebilir veya alkalin pil için

Plena endüksiyon halkası alıcısı, yardımcı işitme cihazı
kullanıcılarına yönelik endüksiyon halkasından alan
almak üzere tasarlanmış, kompakt, taşınabilir bir
cihazdır. Alan şiddetini ve Bosch Plena PLN‑1LA10 gibi
bir endüksiyon halkası sisteminin kalitesini izlemek için
kullanılabilir.

Fonksiyonlar

Yardımcı olmayan işitme cihazı kullanıcıları için
endüksiyon halkası sisteminin doğru çalıştığını
doğrulamak zordur. Alan şiddeti, çok yüksek veya çok
düşük olmamalı, doğru şekilde tanımlanmış sınırlar
içinde olmalıdır. Ayrıca bir kullanıcıda yanlış bir işleyiş
gözlenirse bu durum, işitme cihazının kendisinden veya
diğer kaynaklardan gelen uğultulardan kaynaklanıyor
olabilir.
PLN-ILR kullanılarak ses kalitesi izlenebilir ve alan
şiddeti, iki LED izlenerek kolayca ayarlanabilir. Doğru
seviyenin kullanımını desteklemek için ünitenin yan
tarafında alan şiddetini gösteren bir ekran bulunur. Bir
kullanıcı, alıcıyı göz seviyesine getirdiğinde bobin,
otomatik olarak yardımcı işitme cihazıyla aynı düzleme
getirilir. Bir boyun bağı (dahildir) ile kullanıldığında,
yönlendirme, hafif ünitenin daha uzun süreler boyunca
kullanılabileceği şekilde dikey de olabilir.

PLN-ILR, cazip şekilde fiyatlandırılmıştır; böylece
işitme cihazında T ayarı bulunmayan çok sayıda
kullanıcı tarafından kullanılabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik EN 60065'e uygundur

Elektromanyetik emisyon EN 55103‑1'e uygundur

Elektromanyetik bağışıklık EN 55103‑2'ye uygundur

Endüksiyon Halkası
Sistemleri

EN 60118‑4 / IEC 118‑4'e uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

İçerdiği parçalar

1 PLN‑ILR Plena Endüksiyon Halkası Alıcısı

1 Boyun bağı

1 Kulaklık seti

1 Hızlı Referans Kartı



Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç kaynağı İki adet AAA pil

Hassasiyet 100 mA / 400mA

Dinamik aralık 80 dB

S/G 75 dB (100 mA giriş)

Boşluk payı 10 dB

Empedans 200 Ohm

Kulaklık çıkış konektörü 3,6 mm (0,14 inç) TRS jak

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) 114 x 63 x 21 mm
(4,49 x 2,48 x 0,83 inç)

Ağırlık Yaklaşık 130 g (0,29 lb)

Renk Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı +5 ºC - +45 ºC
(+41 ºF - +113 ºF)

Depolama sıcaklığı -25 ºC - +55 ºC (-13 ºF - +131 ºF)

Bağıl nem <%95

Sipariş Bilgileri

PLN‑ILR Plena Endüksiyon Halkası Alıcısı
Endüksiyon halkası alıcısı, yardımcı işitme cihazı
kullanıcılarına yönelik endüksiyon halkasından alan
almaya uygun taşınabilir cihaz.
Sipariş numarası PLN-ILR
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